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Ma�my� bo�ga�te� do�świad�-
cze�nie,� bo� stoi� za na�mi
78� lat� tra�dy�cji�w bran�ży
optycz�nej.�Je�ste�śmy�Pol�-
skim�Eks�per�tem�Optycz�-
nym,�któ�re�go�ser�ce�–�la�-
bo�ra�to�rium�– mie�ści�się
w Je�le�niej� Gó�rze.� Co�-
dzien�nie�do�star�cza�my�ty�-
sią�ce�szkieł�oku�la�ro�wych
na�szym�part�ne�rom, tym
sa�mym�dba�jąc�o ochro�nę
wzro�ku�Po�la�ków.�To,�co
rów�nież� sta�no�wi� o eks�-
perc�ko�ści�to�si�ła�in�no�wa�-
cji.� Przez� ostat�nie� dwa
la�ta� za�in�we�sto�wa�li�śmy
po�nad5�mln�eu�ro�wprze�-
bu�do�wę� i roz�wój� par�ku
ma�szy�no�we�go.� Do�po-
sa�ży�li�śmy� go� w bli�sko
30� no�wo�cze�snych� urzą�-
dzeń,�tym�sa�mym�sta�jąc
się�jed�nym�z naj�no�wo�cze�śniej�-
szych�la�bo�ra�to�riów�w Eu�ro�pie.�
Nie�zwy�kle�istot�ny�mi�czyn�ni�-

ka�mi�w na�szej�dzia�łal�no�ści�są
ja�kość�i no�wo�cze�sność�pro�duk�-
tów,�któ�re�do�star�cza�my�part�ne�-
rom.�Dba�my� o to,� aby� na�sze
port�fo�lio�od�po�wia�da�ło�na ro�-
sną�ce�po�trze�by�wzro�ko�we�spo�-
łe�czeń�stwa� i gwa�ran�to�wa�ło
sa�tys�fak�cję�zwy�bra�nych�roz�wią�-
zań.�Bar�dzo�waż�ne�jest�dla�nas
za�do�wo�le�nie�klien�tów�z ofe�ro�-
wa�nych�pro�duk�tów,�któ�re�to�wa�-

rzy�szą�im�na co�dzień,�dla�te�go
też� eks�per�ci� JZO� co�dzien�nie
ana�li�zu�ją�ry�nek,�śle�dzą�tren�dy,
szu�ka�ją�in�no�wa�cyj�nych�roz�wią�-
zań.�Stwo�rzo�na�przez�na�szych
in�ży�nie�rów� po�wło�ka� an�ty�re�-
flek�syj�na�Au�ra�Max®�UV�odpo�-
cząt�ku�zy�ska�ła�za�ufa�nie�ty�się�cy
klien�tów.�
War�to�pod�kre�ślić,�że�na co

dzień�dba�my�rów�nież�o roz�wój
pol�skie�go� ryn�ku� optycz�ne�go.
Współ�pra�cu�je�my�z oko�ło 3�tys.
sa�lo�nów,�z któ�ry�mi�bu�du�je�my

re�la�cje� za po�śred�nic�-
twem� przed�sta�wi�cie�li
re�gio�nal�nych�oraz�dzia�-
łu�ob�słu�gi�klien�ta,�a tak�-
że�re�ali�zu�jąc�szko�le�nia
za po�śred�nic�twem� in�-
no�wa�cyj�nej��plat�for�my
edu�ka�cyj�nej�Le�onar�do.
Na uwa�gę� za�słu�gu�je
rów�nież�fakt,�że�ja�ko�je�-
dy�ny�pro�du�cent� szkieł
oku�la�ro�wych�od blisko
26�lat�wy�da�je�my�ma�ga�-
zyn�bran�żo�wy�„Izop�ty�-
ka”,�cie�szą�cy�się�ogrom�-
nym�za�in�te�re�so�wa�niem
wśród� przed�sta�wi�cie�li
z bran�ży.�Po�nad�to�JZO
jest�wy�łącz�nym�dys�try�-
bu�to�rem�szkieł�oku�la�ro�-
wych�NI�KON.�
Co�dzien�nie� na ten

suk�ces� pra�cu�je� po�nad
250�osób,�w tym�naj�lep�si�pol�scy
eks�per�ci� in�ży�nie�rii� optycz�nej.
Uzy�ska�nie�wy�róż�nie�nia�DO�BRA
MAR�KA,�ko�lej�ny�rok�z rzę�du,
tym� bar�dziej� utwier�dza� nas
wprze�ko�na�niu�otym,�że�je�ste�śmy
Pol�skim�Eks�per�tem�Optycz�nym.�

Łu�kasz�Ru�ta,�Dy�rek�tor�Han�dlo�wy�

JZO�–�Pol�ski�Eks�pert
Optycz�ny
Od 1945�ro�ku�wspie�ra�my�wzrok�Po�la�ków,�do�star�cza�jąc�naj�wyż�szej
ja�ko�ści�szkła�oku�la�ro�we�oraz�za�pew�nia�jąc�na�szym�klien�tom
–�sa�lo�nom�optycz�nym�– ob�słu�gę�na naj�wyż�szym�po�zio�mie.�

Każ�de�mu�za�pew�nia�my
dach�nad gło�wą
Ist�nie�ją�ca�na ryn�ku�od 1996�r.�fir�ma�Mi�stral�spe�cja�li�zu�je�się�w pro�duk�cji
pre�fa�bry�ko�wa�nych�kon�struk�cji�drew�nia�nych.�W 2022�r.�na�stą�pi�ło
prze�kształ�ce�nie�for�my�praw�nej�przed�się�bior�stwa�w spół�kę�ko�man�dy�to�wą.
W efek�cie�in�ten�syw�ne�go�roz�wo�ju,�w stycz�niu�br.�fir�ma�uru�cho�mi�ła
no�wy�za�kład�pre�fa�bry�ka�cji�kon�struk�cji�drew�nia�nych,�zlo�ka�li�zo�wa�ny
na te�re�nie�Brze�skiej�Stre�fy�Eko�no�micz�nej,�przy au�to�stra�dzie�A1.�
Pre�fa�bry�ko�wa�ne� wią�za�ry� da�-
cho�we� są� na�szym�naj�waż�niej�-
szym�pro�duk�tem.�Jest�to�pod�sta�-
wo�wy� ele�men�tem� kon�struk�cji
da�chu.� Pew�na ilość� wią�za�rów
sta�no�wi�więź�bę�da�cho�wą.�Jej�za�-
da�niem� jest� za�pew�nie�nie� bez�-
piecz�ne�go�prze�no�sze�nia�ob�cią�-
żeń� po�wsta�łych� od cię�ża�ru
da�chu,�śnie�gu,�wia�tru�na kon�-
struk�cję�ścian.�Wią�za�ry�pre�fa�bry�-
ko�wa�ne�są�jed�nym�z ro�dza�jów
te�go�ele�men�tu�kon�struk�cyj�ne�go.
Na�sza�fir�ma�zaj�mu�je�się�ich�pro�-
duk�cją�w tech�no�lo�gii�pły�tek�kol�-
cza�stych�MI�TEK.�Roz�wią�za�nie
zo�sta�ło� opra�co�wa�ne� w po�ło�-
wie XXwie�ku�w Sta�nach�Zjed�-
no�czo�nych.�Do na�sze�go� kra�ju
tech�no�lo�gia�do�tar�ła�napo�cząt�ku
lat90.,�wraz�zotwar�ciem�się�Pol�-
ski�na Za�chód.�Od te�go�cza�su
ob�ser�wu�je�my� wzrost� udzia�łu
pre�fa�bry�ko�wa�nych� wią�za�rów
w ryn�ku� bu�dow�la�nym.� Słu�żą
one�do wy�ko�na�nia�więź�by�da�-
cho�wej,�wy�ko�na�nej�tyl�ko�z cer�-
ty�fi�ko�wa�nych�ma�te�ria�łów�ogwa�-
ran�to�wa�nej�ja�ko�ści,�in�ży�nier�sko
po�li�czo�nej�dla�da�nej�stre�fy�kli�ma�-
tycz�nej.�Ta�ki�dach�da�je�po�czu�cie
bez�pie�czeń�stwa,�szcze�gól�nie�je�-
że�li�pro�du�cent,�tak�jak�na�sza�fir�-
ma,�po�sia�da�cer�ty�fi�kat�CE�nawy�-
twa�rza�ne� wią�za�ry� da�cho�we.

In�we�stor,�któ�ry�wy�bie�ra�cer�ty�fi�-
ko�wa�ne� przed�się�bior�stwo,� ma
gwa�ran�cję,�iż�pro�ces�pro�duk�cji�je�-
go�wią�za�rów�jest�mo�ni�to�ro�wa�ny
od chwi�li�skie�ro�wa�nia�pro�jek�tu
do pro�duk�cji,�aż�do mo�men�tu
opusz�cze�nia�fa�bry�ki�przez�go�to�-
wy�pro�dukt�wpo�sta�ci�kom�plet�-
nej�więź�by�da�cho�wej.
Bu�do�wa�do�mu�to�kosz�tow�ny

pro�ces.� War�to,� aby� ka�mie�nie
mi�lo�we�in�we�sty�cji,�do któ�rych

na�le�ży�rów�nież�więź�ba�da�cho�wa,
by�ły�do�star�czo�ne�przez�spe�cja�-
li�stów.�Ta�kie�po�dej�ście�in�we�sto�-
ra�da�je�gwa�ran�cję,�że�dom�bę�dzie
bez�piecz�nie�słu�żył�je�go�wła�ści�-
cie�lom�przez�dłu�gie�la�ta.�Na�szą
mi�sją�jest�do�star�cza�nie�naj�lep�-
szych�pro�duk�tów�wkon�ku�ren�-
cyj�nych� ce�nach.� Za�pra�sza�my
do współ�pra�cy.

Ja�cek�Wi�śniew�ski

–�Za�wsze�sta�ra�my�się�szu�kać�ko�-
rzy�ści�wkaż�dej�sy�tu�acji�go�spo�dar�-
czej,�tak�że�pa�ra�dok�sal�nie�–�kry�zy�-
so�wej,� trak�tu�jąc� to� ja�ko� no�we
szan�se�do wy�ko�rzy�sta�nia,�wdra�-
ża�my�roz�wią�za�nia�opty�ma�li�zu�ją�-
ce�–�za�zna�czaAn�to�ni�Wy�soc�ki,
Pre�zes�Za�rzą�du�RKS�Bą�decz,�ido�-
da�je:� –� Aby�śmy� mo�gli� mó�wić
ona�szej�do�brej�kon�dy�cji,�mu�si�my
nie�ustan�nie�in�we�sto�wać�za�rów�no
w ma�szy�ny,� in�fra�struk�tu�rę,� jak
i ba�da�nia�nad zwięk�sze�niem�wy�-
daj�no�ści�upraw�i ho�dow�li.�
RKS�wBą�de�czu�wtym�ro�ku�ob�-

cho�dzi�ju�bi�le�usz70-le�cia.�Funk�cjo�-
nu�je� w opar�ciu� o spół�dziel�cze
war�to�ści.�To�no�wo�cze�śnie�za�rzą�-
dza�na�fir�ma,�wy�ty�cza�ją�ca�kie�run�-
ki�roz�wo�ju�bran�ży�rol�nej�wPol�sce.
Go�spo�dar�stwa�RKS�obej�mu�ją�ok.
2�tys.�ha�na te�re�nie�czte�rech�gmin
woj.�wiel�ko�pol�skie�go.�Kom�bi�nat
zna�ny�jest�zwłasz�cza�zefek�tyw�ne�-
go� cho�wu� i ho�dow�li� krów�oraz
trzo�dy�chlew�nej�(18�tys.�tucz�ni�ków
rocz�nie).�Zko�lei�ty�siąc�sztuk�z2,5-
ty�sięcz�ne�go� sta�da� by�dła,� sta�no�-
wią� kro�wy� doj�ne.� RKS� po�sia�da
rów�nież�upra�wy�ro�ślin�ne,�z któ�-
rych�pro�du�ku�je�na�tu�ral�ne�pa�sze.�
No�wo�cze�sna�go�spo�dar�ka�rol�na

mu�si�być�ukie�run�ko�wa�na�przede
wszyst�kim�nawzrost�wy�daj�no�ści
i ja�ko�ści�pro�duk�tów,�przy utrzy�-
ma�niu�opty�mal�nych�kosz�tów,�po�-
sza�no�wa�niu�śro�do�wi�ska�na�tu�ral�-
ne�go� oraz� za�sad� ra�cjo�nal�nej

agro�tech�ni�ki,� zrów�no�wa�żo�ne�go
po�zio�mu� plo�nów� i do�bro�sta�nu
zwie�rząt.�Dzię�ki�pra�cy�zoo�tech�ni�-
ków�RKS�-u� zwięk�szo�na� zo�sta�ła
śred�nia� wy�daj�ność� lak�ta�cyj�na
odkro�wy�dopo�nad13�tys.�li�trów
mle�ka,�skró�co�ny�zo�stał�okres�mię�-
dzy�wy�cie�le�nio�wy�do383�dni�oraz
orok�wy�dłu�żo�no�ży�wot�ność�zwie�-
rząt.�Sprze�daż�nad�mier�nej�ilo�ści�ja�-
łó�wek� przy�nio�sła� środ�ki,� któ�re
prze�zna�czo�no� na in�we�sty�cje,
np.�pa�ne�le�fo�to�wol�ta�icz�ne�czy�no�-
wo�cze�sny,� wy�daj�ny� kom�bajn.
–�Ko�lej�ny�zo�stał�już�za�mó�wio�ny,
wpła�ci�li�śmy60�proc.�kwo�ty,�czy�-
li 1,3�mln�zł�i jesz�cze�w tym�ro�ku
do�łą�czy�on�dona�szej�ba�zy�–�mó�-
wi� pre�zes� RKS� Bą�decz,� któ�ry
w tym�ro�ku�prze�pro�wa�dza�rów�-
nież� mo�der�ni�za�cje� bu�dyn�ków
trzo�dy�chlew�nej�czy�roz�bu�do�wy
fer�my�krów,�aby�spro�stać�unij�nym
dy�rek�ty�wom�od�no�śnie�po�pra�wy

do�bro�sta�nu.�Cie�ka�wą�in�we�sty�cją
bę�dzie� za�sto�so�wa�nie� na�wi�ga�cji
sa�te�li�tar�nej�przy na�wo�że�niu�pól.
Dzię�ki�te�mu�moż�na�po�zy�ski�wać
in�for�ma�cje� o za�sob�no�ści� gle�by
w skład�ni�ki�mi�ne�ral�ne� i usta�lić
plan�tak,�by�do�star�cza�no�ich�do�-
kład�nie�ty�le,�ile�da�na�część�po�la�po�-
trze�bu�je.�–�Je�ste�śmy�już�poba�da�-
niach� i za�ku�pi�li�śmy� spe�cjal�ne
opro�gra�mo�wa�nie.�Na�sze�wio�sen�-
ne�na�wo�że�nie�bę�dzie�od�by�wa�ło�się
pre�cy�zyj�nie,� a co� za tym� idzie
jesz�cze� bar�dziej� eko�no�micz�nie.
Przy dzi�siej�szych�ce�nach�na�wo�-
zów,�in�we�sty�cja�ta�zwró�ci�nam�się
po 3�se�zo�nach�–�za�zna�cza�pre�zes
A.�Wy�soc�ki.

Jo�an�na�Chru�stek

In�no�wa�cyj�ne�rol�nic�two
Od lat�sys�te�ma�tycz�nie�spa�da�pro�duk�cja�zwie�rzę�ca�w Pol�sce.�Sta�wia�to
pro�spe�ru�ją�ce,�sil�ne�przed�się�bior�stwa�przed wy�zwa�niem�zwięk�sza�nia
wy�daj�no�ści,�za�spo�ka�ja�ją�cej�ro�sną�cy�po�pyt.�Aby�te�mu�spro�stać�rol�nic�two
mu�si�in�we�sto�wać�w naj�no�wo�cze�śniej�sze,�pre�cy�zyj�ne�tech�no�lo�gie,�opar�te
m.in.�o sys�te�my�sa�te�li�tar�ne.�Jed�nym�z li�de�rów�w tej�dzie�dzi�nie�w Pol�sce
jest�Rol�ni�czy�Kom�bi�nat�Spół�dziel�czy�w Bą�de�czu,�spe�cja�li�zu�ją�cy�się
wm.in.�cho�wie�i ho�dow�li�by�dła�i trzo�dy�chlew�nej�oraz�pro�duk�cji�mle�ka.

–�Gdy�by�nie�na�sza�ak�tyw�ność
za�gra�nicz�na,�by�li�by�śmy�w trud�-
nej� sy�tu�acji� –�mó�wi�An�drzej
Mal�che�rek,� Pre�zes� Za�rzą�du
przed�się�bior�stwa�PRO�FPLAST
Sp.�z o.o.,�spe�cja�li�zu�ją�ce�go�się
w pro�duk�cji� kom�po�nen�tów
z two�rzyw�sztucz�nych�dla�wie�-
lu�branż�pro�duk�cji�prze�my�sło�-
wej.� –� Dzię�ki� eks�por�to�wi
uda�ło�nam�się�wub.�ro�ku�od�no�-
to�wać 20-pro�cen�to�wy� wzrost
sprze�da�ży.�Mak�sy�mal�nie�wy�ko�-
rzy�stu�je�my�ten�po�ten�cjał,�choć
nie� po�wie�dzie�li�śmy� jesz�cze
ostat�nie�go� sło�wa.� Umoc�ni�li�-
śmy�swo�ją�po�zy�cję�w kra�jach,
w któ�rych� je�ste�śmy� obec�ni
od dwóch� de�kad,� jak� m.in.
Szwe�cja,�Niem�cy,�Bel�gia,�Da�nia,
Cze�chy�czy�Es�to�nia,�gdzie�ma�-

my� sta�łe� gro�no,� wie�lo�let�nich
part�ne�rów�biz�ne�so�wych.�Nie�-
mniej�jed�nak�nie�ustan�nie�pra�-
cu�je�my�nad wej�ściem�na�szych
pro�duk�tów� na ko�lej�ne� ryn�ki,
w tym�bra�zy�lij�ski,�gdzie�ma�ją
tra�fiać� na�sze� kom�po�nen�ty
dofil�trów.�Prak�tycz�nie�co�dzien�-
nie� nasz� za�kład� opusz�cza�ją
trans�por�ty�z pro�duk�ta�mi�do za�-
gra�nicz�nych� od�bior�ców.�Dziś
jest�to�już�po�nad50-proc.�udział
pro�duk�cji�PRO�FPLAST�–�do�-
da�je�A.�Mal�che�rek.
Obok�ak�tyw�no�ści� eks�por�to�-

wej,� klu�czo�wy�mi� ele�men�ta�mi,
po�zwa�la�ją�cy�mi�nautrzy�my�wa�nie
sta�bil�nej�po�zy�cji�naryn�ku�PRO�-
FPLAST� po�zo�sta�ją� nie�zmien�-
nie:�eko�lo�gicz�ne�stan�dar�dy�pro�-
duk�cji�wy�so�kiej�ja�ko�ści�wy�ro�bów,
ofe�ro�wa�nych�w ide�al�nej�re�la�cji
do ce�ny,�w opar�ciu�o cią�gle�do�-
sko�na�lo�ny� Zin�te�gro�wa�ny� Sys�-
tem�Za�rzą�dza�nia.�–�Nasz�suk�ces
nie�był�by�moż�li�wy�bez�pro�fe�sjo�-
nal�ne�go�ze�spo�łu�fir�my.�Sys�te�my
i cer�ty�fi�ka�ty�po�rząd�ku�ją�pew�ne
dzia�ła�nia,�wy�mu�sza�ją�po�zy�tyw�-
ne�na�wy�ki�wwie�lu�ob�sza�rach�or�-
ga�ni�za�cji,� ale� to� lu�dzie� od�po�-
wia�da�ją� za pro�ce�sy.� Wszy�scy
ro�zu�mie�my,� że� to� po pro�stu

dzia�ła�–�za�zna�cza�pre�zes�A.�Mal�-
che�rek.
Głów�na�sie�dzi�ba�PRO�FPLAST

znaj�du�je�się�wSta�rym�Wę�grzy�-
no�wie� (woj.� świę�to�krzy�skie),
a za�kład�pro�duk�cyj�ny�i od�dział
han�dlo�wy�w Dą�bro�wie�Gór�ni�-
czej�(woj.�ślą�skie).�Fir�ma,�wprzy�-
szłym�ro�ku�świę�to�wać�bę�dzie�ju�-
bi�le�usz35-le�cia.�Ofe�ru�je�sze�ro�ką
pa�le�tę� wy�ro�bów� pro�du�ko�wa�-
nych�me�to�dą�wy�tła�cza�nia�zPVC
oraz� in�nych� two�rzyw� sztucz�-
nych.�Nazle�ce�nie�kon�tra�hen�tów
wy�ko�nu�je� prak�tycz�nie� każ�dy
kształ�t� ele�men�tu.� Są� to� m.in.
obu�do�wy�do fil�trów�po�wie�trza,
izo�la�to�ry,� pro�fi�le� drzwio�we,
okien�ne,�pod�ło�go�we,�scho�do�we,
ogro�dze�nio�we�i ele�wa�cyj�ne,�li�-
stwy� pro�go�we,� de�ko�ra�cyj�ne
i wie�le� ele�men�tów� dla� bran�ży
bu�dow�la�nej.�PRO�FPLAST�jest
tak�że�zna�czą�cym�pro�du�cen�tem
róż�no�ko�lo�ro�we�go� fi�la�men�tu
do dru�ka�rek 3D.�

Jo�an�na�Chru�stek

Eks�por�to�wy�po�ten�cjał
pol�skie�go�prze�my�słu
Przed�się�bior�stwa,�funk�cjo�nu�ją�ce�w re�aliach�po�stę�pu�ją�cych
po so�bie�kry�zy�sów,�szu�ka�ją�roz�wią�zań,�któ�re�opty�ma�li�zu�ją�pro�ce�sy
i po�zwa�la�ją�nie�ty�le�na prze�trwa�nie�na ryn�ku,�ale�wy�ko�rzy�stu�ją
po�ten�cjał,�ja�ki�nio�są�no�we�re�alia,�zwięk�sza�ją�ob�ro�ty�i umac�nia�ją�swo�ją
po�zy�cję.�Jed�nym�z ta�kich�dzia�łań,�jest�roz�wój�eks�por�tu�i eks�pan�sja
na no�we�ryn�ki.�To�się�spraw�dza,�bo�pol�skie�pro�duk�ty�są�bar�dzo
kon�ku�ren�cyj�ne�za gra�ni�cą.

An�drzej�Mal�che�rek
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–�In�we�sty�cja�zo�sta�ła�zre�ali�zo�wa�na
nie�zwy�kle�spraw�nie,�mi�mo�że�mia�-
ła�miej�sce�wsa�mym�szczy�cie�lock�-
dow�nu� oraz� sza�le�ją�cej� in�fla�cji.
Umo�wę�zwy�ko�naw�cą�ro�bót�pod�-
pi�sa�no�wczerw�cu2021�r.,�apierw�si
lo�ka�to�rzy�wpro�wa�dzą�się�już�zakil�-
ka� ty�go�dni� –� mó�wi� Zbi gniew
Su chy ta,� Bur�mistrz� Strze�go�mia.
1-�i 2-po�ko�jo�we�miesz�ka�nia�zo�sta�-
ną� za�sie�dlo�ne� przez� naj�bar�dziej
po�trze�bu�ją�cych�miesz�kań�ców,�któ�-
rych�nie�stać�nawy�na�ję�cie�miesz�-
ka�nia�nawol�nym�ryn�ku.�Za�da�nie
zo�sta�ło� do�fi�nan�so�wa�ne� kwo�tą
12,1�mln�zł�z rzą�do�we�go�pro�gra�-
mu� wspar�cia� bu�dow�nic�twa� ze
środ�ków�Fun�du�szu�Do�płat.�Strze�-
gom�ze�swo�je�go�bu�dże�tu�wy�asy�-
gno�wał�po�nad�2,5�mln�zł.�Prze�bu�-
do�wa�no�rów�nież�ul.�Ko�nop�nic�ką,
przy któ�rej� znaj�du�je� się�osie�dle,
wraz� z in�sta�la�cją� no�wych� sie�ci:
wod.-kan.,�ener�ge�tycz�ną�i oświe�-
tle�nio�wą.�

Rów�nie�im�po�nu�ją�ce�tem�po�prac
mia�ło�miej�sce�przykom�plek�so�wej
prze�bu�do�wie�Pu�blicz�ne�go�Przed�-
szko�la�nr3,�miesz�czą�ce�go�się�wza�-
byt�ko�wym� obiek�cie.� Pra�ce� roz�-
po�czę�ły�się�wio�sną�ub.�ro�ku,�a już
nie�ba�wem�bu�dy�nek�zo�sta�nie�od�da�-
ny�doużyt�ku.�3�mln�zł�do�fi�nan�so�-
wa�nia� z Rzą�do�we�go� Pro�gra�mu
In�we�sty�cji� Stra�te�gicz�nych,� wraz
zpo�nad2,6�mln�zł�zbu�dże�tu�gmi�-
ny,�po�zwo�li�ły�nawy�mia�nę�sto�lar�-
ki�okien�nej�i drzwio�wej,�in�sta�la�cji
grzew�czej�i elek�trycz�nej�iwszel�kie
wy�koń�cze�nia.�Za�mon�to�wa�no�sys�-
tem�fo�to�wol�ta�icz�ny,�mo�ni�to�ring,
oraz�ilu�mi�na�cję�ele�wa�cji�za�byt�ku.
Wśród�sze�re�gu�za�dań�zre�ali�zo�-

wa�nych�w ostat�nich�la�tach�przez
strze�gom�ski� sa�mo�rząd� war�to
wspo�mnieć�też�m.in.�o re�wi�ta�li�za�-
cji�Sta�re�go�Mia�sta,�par�ku�miej�skie�-
go,�dziel�ni�cy�Gra�by,�czy�te�re�nów
zie�lo�nych,�tzw.�„For�tu�Gaj”.

Ja cek Ma jew ski

Bu�do�wa�gmin�nych
miesz�kań�w prak�ty�ce
WPol�sce�na�dal�jest�zbyt�ma�ło�in�we�sty�cji�miesz�ka�-
nio�wych�re�ali�zo�wa�nych�przez�gmi�ny.�Tym�bar�dziej
cie�szy�każ�da�z suk�ce�sem�za�koń�czo�na�te�go�ty�pu
re�ali�za�cja,�jak�ta�wStrze�go�miu�(woj.�dol�no�ślą�skie),
gdzie�do�bie�ga�koń�ca�bu�do�wa�osie�dla�z 80�miesz�ka�-
nia�mi.�Był�to�je�den�zprio�ry�te�tów�obec�nej
ka�den�cji�strze�gom�skie�go�sa�mo�rzą�du.

Strze�gom�to 12-krot�ny�zdo�byw�ca�Zło�te�go�Go�dła�QI.
Jest�Lau�re�atem�Per�ły,�Zło�tej�Per�ły,�Dia�men�tu�i Bry�lan�tu�QI.

W tym�ro�ku�ode�brał�swo�ją�13�no�mi�na�cję�do te�go�go�dła,�a tak�że�ja�ko�pierw�sza�gmi�na
w Pol�sce�do ty�tu�łu�Li�der�Spo�łecz�nej�Od�po�wie�dzial�no�ści 2023�w kat.�So�lid�ny�Sa�mo�rząd.

No wy kom pleks miesz kań ko mu nal nych w Strze go miu w trak cie re ali za cji

Wie�lo�dy�scy�pli�nar�ny,�wy�so�ko�wy�-
kwa�li�fi�ko�wa�ny�ze�spół�le�kar�ski�ma
moż�li�wość� za�pew�nie�nia� opie�ki
pa�cjen�tom�z ca�łej�Pol�ski�i zza�gra�-
ni�cy,�wy�ko�nu�jąc�za�bie�gi�pla�no�we,
a tak�że�po�ma�ga�jąc�w try�bie�ostro�-
dy�żu�ro�wym�ofia�rom�wy�pad�ków.
Cho�rzy�le�cze�ni�są�wwa�run�kach�za�-
pew�nia�ją�cych� wy�so�ki� kom�fort
oraz�bez�pie�czeń�stwo.�W ce�lu�za�-
pew�nie�nia�naj�wyż�sze�go�po�zio�mu
ofe�ro�wa�nych� usług,� na�wią�za�no
współ�pra�cę� z ze�spo�łem� chi�rur�-
gów�re�kon�struk�cyj�nych�oraz�szczę�-
ko�wo�-twa�rzo�wych.�Co�waż�ne,�pa�-
cjen�ci� le�cze�ni� z po�wo�du� wad
roz�sz�cze�po�wych�ob�ję�ci� są� kom�-
plek�so�wą,� wie�lo�dy�scy�pli�nar�ną
opie�ką�chi�rur�gicz�ną,�lo�go�pe�dycz�-
ną,�or�to�don�tycz�ną�ipsy�cho�lo�gicz�-
ną� na każ�dym� eta�pie� te�ra�pii,
asto�so�wa�ne�me�to�dy�na�le�żą�donaj�-
bar�dziej�sku�tecz�nych,�spraw�dzo�-
nych� i bez�piecz�nych.� Po�nad�to,

od�dział,�ja�ko�je�den�z nie�licz�nych
wPol�sce,�le�czy�wszel�kie�go�ro�dza�-
ju� wa�dy� wy�stę�pu�ją�ce� u dzie�ci,
m.in.�znie�kształ�ce�nia�po�ura�zo�we
ipo�ope�ra�cyj�ne,�wa�dy�wro�dzo�ne�rę�-
ki,�zna�mio�na�barw�ni�ko�we�ina�czy�-
nio�we,�wa�dy�wro�dzo�ne� twa�rzo�-
czasz�ki�imał�żo�win�usznych.�War�to
pod�kre�ślić,�że�jest�li�de�rem�wPol�-
sce�w le�cze�niu�wad�wrodzo�nych
w za�kre�sie�po�wiek�u dzie�ci,�a wy�-
ni�ki� w tym� za�kre�sie� pla�su�ją� go
wśród�naj�lep�szych�ośrod�ków.�
Ty�sią�ce� pa�cjen�tów� zna�la�zło

wszpi�ta�lu�wPo�la�ni�cy�-Zdro�ju�wie�-
lo�spe�cja�li�stycz�ną� i fa�cho�wą� po�-
moc�oraz�na�dzie�ję�napra�wi�dło�wy
i peł�ny� roz�wój.� Tym� bar�dziej
cieszy,�że�nie�ba�wem�bę�dzie��jed�nym
znie�licz�nych�ośrod�ków�le�czą�cych
dzie�ci�z tri�so�mią21.�chro�mo�so�mu,
czy�li�Ze�spo�łem�Do�wna.

Monika Woźniak

W Od dzia le Chi rur gii Pla stycz nej Specjalistycznego Cen trum Me dycz ne go

im. św. Ja na Paw ła II w Po la ni cy -Zdro ju w try bie pla no wym le czo ne są:

– roz sz cze py czasz ko wo -twa rzo we, roz sz cze py war gi, wy rost ka

zę bo do ło we go i pod nie bie nia, rzad kie roz sz cze py i znie kształ ce nia

po roz sz cze po we, 

– przed wcze sne za ro śnię cia szwów czasz ko wych, po je dyn cze

kra nio ste zy, dyz o sto zy czasz ko wo -twa rzo we, 

– nie do ro zwo je żu chwy i asy me trie twa rzy, 

– wa dy roz wo jo we i ubyt ki mał żo win usznych i po wiek,

– wa dy roz wo jo we koń czyn gór nych i dol nych, 

– wa dy ze wnętrz ne na rzą dów mo czo wo -płcio wych, 

– no wo two ry i znie kształ ce nia po no wo two ro we, 

– na czy nia ki, zna mio na na czy nio we i barw ni ko we, 

– po ra że nia ner wu twa rzo we go, 

– znie kształ ce nia po ura zo we, po cho ro bo we i po opa rze nio we, 

– ura zy i na stęp stwa ura zów czasz ko wych, szczę ko wo -twa rzo wych i twa rzy, 

– za ro śnię cia sta wu skro nio wo -żu chwo we go, 

– ubyt ki tka nek – le cze nie re kon struk cyj ne, 

– znie kształ ce nia po opa rze nio we.

W try bie ostro dy żu ro wym za opa try wa ne są:

– ura zy rąk i koń czyn, 

– ura zy po łą czo ne z utra tą tka nek, 

– opa rze nia. 

Le�cze�nie�wad�wro�dzo�nych�w Specjalistycznym
Centrum�Medycznym�w Po�la�ni�cy�-Zdro�ju
WSpe�cja�li�stycz�nym�Cen�trum�Me�dycz�nym�im.�św.�Ja�na�Paw�ła IIwPo�la�ni�cy�-Zdro�ju�funk�cjo�nu�je
Od�dział�Chi�rur�gii�Pla�stycz�nej,�któ�ry�odbli�sko 70�lat�nie�prze�rwa�nie�kon�ty�nu�uje�mi�sję�szpi�ta�la�wo�je�wódz�-
kie�go.�Wod�dzia�le�kie�ro�wa�nym�przez�dra�n.�med.�Ire�ne�usza�Łąt�kow�skie�go,�ucznia�prof.�Ka�zi�mie�rza
Ko�bu�sa,�wy�ko�ny�wa�ny�jest�pe�łen�pro�fil�za�bie�gów�z dzie�dzi�ny�chi�rur�gii�pla�stycz�nej�u do�ro�słych�i u dzie�ci.�

Spe�cja�li�stycz�ne�Cen�trum�Me�dycz�ne�
im.�św.�Ja�na�Paw�ła II

ul.�Ja�na�Paw�ła II 2,�57-320�Po�la�ni�ca�-Zdrój
Od�dział�Chi�rur�gii�Pla�stycz�nej

tel. 74 86 21 159

Dr n. med. Ire ne usz Łąt kow ski
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Po�znań�ska�fir�ma�od 27�lat�zaj�mu�je
się�kom�plek�so�wą�ob�słu�gą�po�li�gra�-
ficz�ną�w pro�duk�cji�opa�ko�wań�dla
firm� wie�lu� sek�to�rów� go�spo�dar�ki
wPol�sce�i za gra�ni�cą.�–�Umie�jęt�ność
stra�te�gicz�ne�go�za�rzą�dza�nia,�opar�te�-
go� o prze�wi�dy�wa�nie� nie�ko�rzyst�-
nych�zja�wisk�w go�spo�dar�ce,�od�po�-
wied�nie�przy�go�to�wa�nie�się�do ich
prze�zwy�cię�że�nia� i wy�ko�rzy�sta�nie
na swo�ją� ko�rzyść,� ja�ko� prze�wa�gi
kon�ku�ren�cyj�nej,� by�ło� klu�czo�we,
aby�śmy�dziś�mo�gli��mó�wić�o sta�bil�-
nej�po�zy�cjiMDM�-Druk.�Mo�im�zda�-
niem2022�był�ro�kiem�ma�na�ge�rów,
po�sia�da�ją�cych� biz�ne�so�wą� in�tu�-
icję�–�do�da�je�Ma�ciej�Sier�piń�ski.�

MDM�-Druk�to�dwa�za�kła�dy�pro�-
duk�cyj�ne�po�zwa�la�ją�ce�za�cho�wać�cią�-
głość�pro�duk�cji�w przy�pad�ku,�gdy�-
by�w jed�nym�wy�stą�pi�ło� zda�rze�nie
kry�tycz�ne.�–�Obok�stra�te�gicz�ne�go�za�-
rzą�dza�nia,�nie�ustan�nie�szu�ka�my�no�-
wych� roz�wią�zań� i mo�dy�fi�ku�je�my
tech�no�lo�gie,� wzmac�nia�jąc� na�szą
prze�wa�gę� kon�ku�ren�cyj�ną.� Zde�cy�-
do�wa�li�śmy�się�naogrom�ny,�ko�lej�ny
krok�w stro�nę�In�du�stry 4.0.�W tym
ro�ku�za�mie�rza�my�wdro�żyć�pre�kur�-
sor�ski�sys�tem�do za�rzą�dza�nia�pro�-
duk�cją�nakaż�dym�eta�pie.�In�te�gra�cja
ma�szyn,�ope�ra�to�rów�i ana�li�ty�ków�da�-
nych�nanie�spo�ty�ka�nym�do�tąd�po�zio�-
mie,�po�zwo�li�wy�chwy�cić�i re�ago�wać

na wszel�kie� zmia�ny� ryn�ko�we� czy
pro�duk�cyj�ne� w cza�sie� rze�czy�wi�-
stym.� To� uspraw�ni� pro�duk�cję,
zmniej�szy� wpływ� na śro�do�wi�sko
(eko�lo�gia�to�je�den�zfi�la�rów�na�szej�fi�-
lo�zo�fii�pro�wa�dze�nia�fir�my),�wy�eli�mi�-
nu�je� błę�dy,� oszczę�dzi� czas,� a co
za tym�idzie,�pod�nie�sie�eko�no�mi�kę
przed�się�bior�stwa�i wy�nie�sie�ob�słu�-
gę� klien�ta� na zu�peł�nie� in�ny� po�-
ziom,�docze�go�nie�ustan�nie�dą�ży�my.
Osią�gnę�li�śmy� od�po�wied�ni� pu�łap
w od�nie�sie�niu� do po�zio�mu� pro�-
duk�cji,�te�raz�sku�pia�my�się�na dal�-
szym� opty�ma�li�zo�wa�niu� te�go� po�-
ten�cja�łu�–�do�da�je�szefMDM�-Druk.�

MDM�-Druk�jest�je�dy�ną�fir�mą�tej
bran�ży�w Pol�sce,�bę�dą�cą�człon�kiem
Pol�skiej�Izby�Za�awan�so�wa�nych�Tech�-
no�lo�gii.� Pro�duk�cja� od�by�wa� się
w opar�ciu�o Zin�te�gro�wa�ny�Sys�tem
Za�rzą�dza�nia�Ja�ko�ścią,�Śro�do�wi�skiem
iBHP,�sys�tem�szy�fro�wa�nia,�Kon�tro�li
Po�cho�dze�nia�Pro�duk�tu�FSC,�HACCP
i wła�sną,� in�no�wa�cyj�ną� tech�no�lo�gię
pro�duk�cji�opa�ko�wań�z za�bez�pie�cze�-
niem� przed fał�szer�stwem� HQSM.
Sys�tem�jest�ni�sko�od�pa�do�wy�i eko�lo�-
gicz�ny�–�zu�ży�wa�o18�proc.�mniej�far�-
by�dru�kar�skiej�oraz�mniej�szą�ilość�su�-
row�ca� pa�pier�ni�cze�go.� –� Ak�tu�al�nie
każ�dy�po�wsta�ją�cy�unas�druk�wy�ko�-
ny�wa�ny�jest�zapo�mo�cą�tzw.�farb�ni�-
sko�mi�gra�cyj�nych,�prze�zna�czo�nych
dobez�po�śred�nie�go�kon�tak�tu�z żyw�-
no�ścią.�Wtym�ro�ku�wdra�ża�my�stan�-
dard� BRC.�Mi�mo,� że� dotyczy� on
bran�ży�spo�żyw�czej,�my�obej�mie�my
nim�pro�duk�cję�opa�ko�wań�dla�wszyst�-
kich�sek�to�rów.�

Zu zan na Pa weł czyk

Uchro ni ła nas
biz ne so wa in tu icja 
– Mi nio ny rok w go spo dar ce był
wy jąt ko wy. Dy na micz ny, pe łen
wzlo tów, ale i z trud no ścia mi, np.
w za kre sie prze rwa nych łań cu -
chów do staw. Prze wi du jąc bra ki
w za opa trze niu w pod sta wo wy
su ro wiec w na szej bran ży – pa pier
i tek tu rę fa li stą, zwie lo krot ni li śmy
od po wied nio wcze śniej za pa sy.
Tym sa mym je ste śmy pro du cen -
tem, któ ry nie prze rwa nie ofe ru je
swo je usłu gi, no tu jąc naj więk szy
w hi sto rii fir my ob rót  – mó wi
Ma ciej Sier piń ski, Pre zes Za rzą -
du MDM -Druk Sp. z o.o. Sp.k.

(Od) bu duj my
zie lo ny świat
Wszy�scy�chce�my�żyć�w bez�piecz�nym�świe�cie,
od�dy�chać�czy�stym�po�wie�trzem�i ko�rzy�stać�z szans,
ja�kie�da�je�trwa�ły,�zrów�no�wa�żo�ny�i spo�łecz�nie
spra�wie�dli�wy�roz�wój.�Zaś�ko�rzy�ści�eko�lo�gicz�ne
mo�gą�być�źró�dłem�ko�rzy�ści�eko�no�micz�nych.
War�bud�mo�że�po�chwa�lić�się�kon�kret�ny�mi,
przy�ja�zny�mi�dla�kli�ma�tu�dzia�ła�nia�mi.

–�Aby�za�po�bie�gać�i ogra�ni�czać
za�nie�czysz�cze�nia� gle�by,� wo�dy
ipo�wie�trza,�je�ste�śmy�zo�rien�to�wa�-
ni�nadzia�ła�nia�wza�kre�sie�trzech
ob�sza�rów,�na któ�re�od�dzia�łu�je
pro�fil� dzia�łal�no�ści� fir�my� bu�-
dow�la�nej�–�ko�men�tu�je�Wi told
Lip ka-Au gu ścik,�Peł�no�moc�nik
Pre�ze�sa�Za�rzą�du�ds.�Zin�te�gro�wa�-
ne�go� Sys�te�mu� Za�rzą�dza�nia.
Popierw�sze�–�zmniej�sze�nie�wpły�-
wu�nazmia�ny�kli�ma�tycz�ne,�awięc
re�duk�cję� bez�po�śred�nich� emi�sji
(z za�kre�sów1�i2)�ga�zów�cie�plar�-
nia�nych�o40�proc.�do2030�ro�ku
w po�rów�na�niu� z ro�kiem 2019.
Po dru�gie�–�opty�ma�li�za�cja�za�so�-
bów�dzię�ki�go�spo�dar�ce�wobie�gu
za�mknię�tym:�se�lek�tyw�ne�zbie�ra�-
nie� wy�twa�rza�nych� od�pa�dów,
współ�pra�ca�z do�staw�ca�mi przy
jed�no�cze�snym�wy�wie�ra�niu�wpły�-
wu�na ich�po�dej�ście�doko�niecz�-
no�ści� zmian� prośro�do�wi�sko�-

wych.�Po trze�cie�–�śro�do�wi�sko
na�tu�ral�ne.� Szcze�gól�ny� na�cisk
w tym� ob�sza�rze� kła�dzie�my
na ochro�nę� bio�róż�no�rod�no�ści
i za�so�bów.�War�bud�po�sia�da�cer�-
ty�fi�katy�wza�kre�sie�ja�ko�ści,�śro�do�-
wi�ska� i BHP� oraz� wymagań
AQAP.�Jed�nym�z dzia�łań�przy�-
czy�nia�ją�cych� się� do bio�róż�no�-
rod�no�ści,�któ�re�po�dej�mu�je�spół�-
ka� jest� sa�dze�nie� drzew.� Ale�ję
„drzew�War�bu�du”�spo�tkać�moż�-
na� w Por�cie� Czer�nia�kow�skim
wWar�sza�wie.�W 2022�ro�ku�na
30-le�cie� dzia�łal�no�ści,� War�bud
po�sa�dził 3� tys.� drzew� na po�-
wierzch�ni 3330�m2,�co�rocz�nie
po�zwo�li�po�chła�niać�ok.18�tys.�kg
CO2.� Zo�sta�ły� one� po�sa�dzo�ne
na ob�sza�rach� wy�ma�ga�ją�cych
pil�nej� re�wi�ta�li�za�cji,� znisz�czo�-
nych� ano�ma�lia�mi� po�go�do�wy�-
mi.�Dba�jąc�o bio�róż�no�rod�ność,
od trzech� lat� spół�ka� jest� tak�że
fun�da�to�rem� bu�dek� lę�go�wych
dla� pta�ków.� Do�my� dla� pta�-
ków�–�z lo�go�War�bu�du,�za�mon�-
to�wa�ne� zo�sta�ły� w Rze�szo�wie,
Kra�ko�wie,� Opo�lu,� Szcze�ci�nie,
Lu�bli�nie,� Ło�dzi� i Gdy�ni.
–Ma�my�na�dzie�ję,�że�wszyst�kie�są
już�za�miesz�ka�łe�–�koń�czy�wy�po�-
wiedź�Wi�told�Lip�ka-Au�gu�ścik.

Sys�tem�umoż�li�wia�kon�tro�lę�cza�-
su�cy�klu,�tem�pe�ra�tu�ry�i wy�daj�-
no�ści�na�rzę�dzi�w cza�sie�rze�czy�-
wi�stym.� For�my� wtry�sko�we
zo�sta�ły�wy�po�sa�żo�ne�wbez�prze�-
wo�do�we�licz�ni�ki�oraz�kon�cen�tra�-
tor�za�in�sta�lo�wa�ny�na ha�li,�któ�-
ry� zbie�ra� da�ne� i prze�sy�ła� je
do ser�we�ra,�gdzie�wi�docz�ne�są
dla�za�lo�go�wa�ne�go�użyt�kow�ni�ka.�
Za�le�tą�sys�te�mu�jest�bez�prze�-

wo�do�wy�iwy�god�ny�od�czyt�war�-
to�ści� licz�ni�ków,�do�stęp�on�li�ne

doda�nych�opra�cy�form�oraz�au�-
to�ma�tycz�ne�i bez�ob�słu�go�we�je�-
go�dzia�ła�nie.�
Licz�ni�ki�wy�po�sa�żo�ne�są�w ta�-

kie�funk�cje,�jak:�re�jestr�na�rzę�dzi
i ich� lo�ka�li�za�cji,� in�for�ma�cja
o bie�żą�cym� sta�tu�sie� na�rzę�dzi
i cza�sie�cy�klu,�alarm�przynie�au�-
to�ry�zo�wa�nej�pró�bie�de�mon�ta�żu
licz�ni�ka,�mo�ni�to�ring�tem�pe�ra�tu�-
ry�na�rzę�dzia�i alert�prze�kro�cze�-
nia,�przy�po�mnie�nia�ser�wi�so�we
i re�je�stra�cja�prze�glą�dów,�fol�der

do�ku�men�ta�cji�tech�nicz�nej,�sta�-
ty�sty�ki�i wskaź�ni�ki�wy�daj�no�ści,
gra�ficz�na� pre�zen�ta�cja� da�nych,
przy�wo�ła�nie�bry�ga�dzi�sty,�usta�-
wiacz� bądź� kon�tro�la� ja�ko�ści,
zgło�sze�nie�awa�rii�ma�szy�ny�oraz
ilo�ści�bra�ków,�pod�gląd�pro�duk�-
cji� w od�le�głych� ha�lach� oraz,
u pod�wy�ko�naw�ców� re�ali�zu�ją�-
cych�pro�duk�cję�na for�mach�po�-
wie�rzo�nych,� od�czyt� da�nych
nado�wol�nym�urzą�dze�niu�zkaż�-
de�go�miej�sca�na świe�cie.�

Do�dat�ko�wo�sys�tem
po�zwa�la�na ko�rzy�sta�-
nie�zmo�bil�nej�apli�ka�-
cji,� któ�ra� umoż�li�wia
zdal�ny�i zbli�że�nio�wy
od�czyt� licz�ni�ków.
Nasmart�fo�nie�moż�na
wy�ko�nać�tak�że�iden�-
ty�fi�ka�cję�for�my,�przy�-
pi�sać�do niej�licz�nik,
kon�fi�gu�ro�wać�go�lub
zwol�nić,� od�czy�tać

kar�tę� for�my� wtry�sko�wej,� ob�-
słu�gi�wać� no�tat�ki� i har�mo�no�-
gra�my�ser�wi�so�we.�Dzię�ki�ta�kie�-
mu� roz�wią�za�niu� za�rzą�dza�nie
wła�sno�ścią�klien�ta�sta�je� ła�twe,
lek�kie�i przy�jem�ne.

Mi chał Ma jew ski

Za rzą dza nie
wła sno ścią klien ta 
Wtro�sce�omie�nie�po�wie�rzo�ne�przez�klien�tów�fir�ma
CUR�TIS�De�ve�lop�ment Sp.�z o.o.�wdro�ży�ła�w swo�jej
fa�bry�ce�elek�tro�nicz�ny�sys�tem�mo�ni�to�ro�wa�nia�form
wtry�sko�wych�(zdal�ny�od�czyt�licz�ni�ków).�To�no�wo�cze�-
sne�na�rzę�dzie�nad�zo�ru�gro�ma�dzą�ce�i po�rząd�ku�ją�ce
wszyst�kie�da�ne�pro�duk�cyj�ne�w jed�nym�miej�scu.�

Drzwi sta lo we Ama deo
– dla ko cha ją cych
ci szę i spo kój
Wcią�gle�zmie�nia�ją�cym�się�i ha�ła�śli�wym
świe�cie,�któ�ry�nas�ota�cza�chce�my,
aby�nasz�dom�był�dla�nas�bez�piecz�nym
miej�scem,�oa�zą�spo�ko�ju,�w któ�rej�mo�że�my�się
wy�ci�szyć�i od�po�cząć.

War�to� więc� roz�wa�żyć� za�kup
drzwi�an�tyw�ła�ma�nio�wych.�Jed�-
nak�sa�mo�bez�pie�czeń�stwo,�to
nie�wszyst�ko.�Waż�ne�jest�rów�-
nież� sku�tecz�ne� od�izo�lo�wa�nie
się�od ha�ła�sów�do�bie�ga�ją�cych
z ze�wnątrz,�tak�by�za�pew�nić�so�-
bie� i swo�jej� ro�dzi�nie� peł�nię
kom�for�tu�i pry�wat�no�ści.
Fir�ma� Stal�pro�dukt� Za�mość

w swej� bo�ga�tej� ofer�cie� drzwi
sta�lo�wych�po�sia�da�pro�dukt�ide�-
al�nie�od�po�wia�da�ją�cy�tym�wy�ma�-
ga�niom� –� drzwi� an�tyw�ła�ma�-
nio�we� i aku�stycz�ne� Ama�deo.
Po�sia�da�ją�one�nie�tyl�ko�wy�so�ką
kla�sę�od�por�no�ści�na wła�ma�nie
RC3,�ale�rów�nież�współ�czyn�nik
izo�la�cji�aku�stycz�nej�osią�ga�ją�cy
po�ziom�aż 47dB.�Wy�peł�nie�nie
drzwi�Ama�deo�sta�no�wi�weł�na
mi�ne�ral�na�będąca�nie�tyl�ko�do�-
brą�izo�la�cją�aku�stycz�ną,�ale�rów�-

nież�za�po�bie�gająca�nad�mier�nej
utra�cie� cie�pła.� Po�nad�to� drzwi
wy�po�sa�żo�ne�są�wbol�ce�an�ty�wy�-
wa�że�nio�we,� któ�re� za�po�bie�ga�ją
wy�ła�ma�niu�lub�zdję�ciu�ich�z za�-
wia�sów,�jak�rów�nież�do�dat�ko�wy
ry�giel�gór�ny�iate�sto�wa�ny�pię�cio�-
ry�glo�wy�za�mek.�Wszyst�ko�dla
mak�si�mum�bez�pie�czeń�stwa.
Ma�te�ria�ły�z ja�kich�wy�ko�na�ne

są�drzwi�Ama�deo�gwa�ran�tu�ją�ich
trwa�łość,�ła�twość�wczysz�cze�niu
i pie�lę�gna�cji.�Sze�ro�ka�ga�ma�ko�-
lo�rów,� tło�czeń� i apli�ka�cji� po�-
zwo�li�tak�do�brać�wzór�drzwi,�aby
by�ły�nie�tyl�ko�pięk�ne�i ele�ganc�-
kie,�ale�rów�nież�ide�al�nie�współ�-
gra�ły�ze�sty�lem�na�sze�go�do�mu.

Robert Krukowski,
Dyrektor Techniki – Członek Zarządu
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TPG�dzię�ki�do�brej�kon�dy�cji�fi�-
nan�so�wej� oraz�wi�docz�ne�mu,
ro�sną�ce�mu�za�po�trze�bo�wa�niu
na ofe�ro�wa�ne�przez�nią�usłu�-
gi,� kon�se�kwent�nie� re�ali�zu�je
za�ło�żo�ne�ce�le,�umac�nia�jąc�swo�-

ją�po�zy�cję�na ryn�ku�za�rów�no
pol�skim,�jak�i mię�dzy�na�ro�do�-
wym.
Dy�na�micz�ny�roz�wój�Gru�py

wi�docz�ny�jest�przede�wszyst�kim
naryn�ku�za�gra�nicz�nym,�naktó�-
rym�w III kwar�ta�le 2022�r.�fir�-
ma� od�no�to�wa�ła� wzrost� przy�-
cho�dów� net�to� na po�zio�mie

75�proc.�Obli�sko60�proc.�wzro�-
sły�tak�że�przy�cho�dy�uzy�ska�ne
z ryn�ku�kra�jo�we�go.�Wubie�głym
ro�ku� fir�ma� po�więk�szy�ła� flo�tę
o 47� spe�cja�li�stycz�nych� ze�sta�-
wów�trans�por�to�wych�ipo�zy�tyw�-

nie�prze�szła�re�cer�ty�fi�ka�cję�sys�-
te�mu� za�rzą�dza�nia� ja�ko�ścią
ISO 9001:2015.�Trans�Po�lo�nia
uzy�ska�ła� tak�że� cał�kiem� no�wy
cer�ty�fi�kat� –� ISO 14001:2015,
bę�dą�cy� uzna�ną,� mię�dzy�na�ro�-
do�wą� nor�mą� śro�do�wi�sko�wą,
po�twier�dza�ją�cą� świa�do�mość
eko�lo�gicz�ną�spół�ki.�

Wbie�żą�cym�ro�ku�fir�ma�pla�-
nu�je�dal�szy�roz�wój�iumac�nia�nie
swo�jej� sil�nej� po�zy�cji� na mię�-
dzy�na�ro�do�wym� ryn�ku� trans�-
por�to�wym.� W ce�le� Gru�py
wpi�sa�ne�są�tak�że�dal�sze�in�we�sty�-

cje�we�flo�tę�oraz�za�ple�-
cze�IT.�Naj�now�szym
pod�ję�tym�przez�TPG
za�da�niem�jest�bu�do�wa
kom�plek�su� ob�słu�gi
cy�stern� dro�go�wych
i tank�-kon�te�ne�rów,
któ�re�go� w re�gio�nie
pół�noc�nej�Pol�ski�bar�-
dzo�bra�ku�je.�Do�ce�lo�-
wo�ma�być�to�naj�no�-
wo�cze�śniej�szy� te�go
ty�pu�obiekt�w kra�ju.
Od�po�wied�nia�wi�-

zja,�stra�te�gia�i od�wa�-
ga� w dzia�ła�niu� to
czyn�ni�ki,�któ�re�spra�-
wia�ją,� że� osią�ga�nie
suk�ce�sów� i dy�na�-

micz�ny�roz�wój�na ryn�ku�TSL
jest,�po�mi�mo�wi�docz�ne�go�spo�-
wol�nie�nia�go�spo�dar�cze�go,� jak
naj�bar�dziej�moż�li�wy.

WZ

Trans Po lo nia,
a wy zwa nia na ryn ku TSL
Ostat�nie�la�ta�przy�nio�sły�bran�ży�TSL�wie�le�wy�zwań,�z któ�ry�mi�z pew�no�ścią
bę�dzie�my�mie�rzyć�się�tak�że�wnaj�bliż�szym�cza�sie.�Jed�ny�mi�z naj�więk�szych
są�na pew�no�wzro�sty�kosz�tów,�przede�wszyst�kim�w za�kre�sie�cen�pa�liw
iwy�na�gro�dzeń�kie�row�ców.�Fir�my�do�brze�przy�go�to�wa�ne�do ta�kich
sy�tu�acji,�jak�Trans�Po�lo�nia�Gro�up,�wie�dzą�jed�nak,�ja�kie�kro�ki�pod�jąć,
aby�tak�że�w ta�kich�wa�run�kach�suk�ce�syw�nie�się�roz�wi�jać.�
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